SOLUCIONS

Coneix les respostes i opinions
del nostre equip.

La Fageda | Turn the World Outward
(Editat per Arbinger)

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=CoI052QdkM8

1

A La Fageda parlem de feina amb sentit. Com ha de ser per a tu una feina que tingui sentit?
Pensa-hi i després et direm què significa per a nosaltres.

Resposta
https://www.youtube.com/watch?v=prW4is3nvz8&t=3s

2

Al minut 5:20, en José Luís diu que sentia veus per tots costats i que veia coses estranyes. Diu que
li van diagnosticar esquizofrènia. Saps què és l’esquizofrènia? Penses que et podria passar a tu?

Resposta
https://www.youtube.com/watch?v=X6JUn5k-GRI&t=9s

3

Al minut 12:20, en José Luís explica com va començar a treballar a La Fageda i, també, que
ara treballa en una altra empresa, en una empresa “ordinària”. Creus que trobar feina en una
empresa ordinària ha de ser l’objectiu per a tothom qui té una discapacitat intel·lectual, o un
trastorn mental greu o algun tipus de dificultat o vulnerabilitat?

Resposta
https://www.youtube.com/watch?v=SvwrwA9BuGU&t=8s

Utopia Iogurt
(Documental d’Anna Thomson Teixidor i David Baksh)

LINK: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/utopia-iogurt/video/5774953/

1

Com creus que és, una persona que té una discapacitat intel·lectual
(compte, és una pregunta trampa)?

Resposta
https://www.youtube.com/watch?v=OKqH8hedy5A&t=8s

2

En el vídeo en Coco diu que havent treballat se sent útil i que “això està bé”.
T’agrada sentir-te útil? Per què? Creus que a algú no li agrada sentir-se útil?

Resposta
https://www.youtube.com/watch?v=Bj051-GHIjE

4

Què et sembla aquesta frase?
Minut 52:02 CC: Entonces, cuando uno reconoce que no es perfecto,
está en mejor disposición para poder aceptar la imperfección del otro.

Resposta
https://www.youtube.com/watch?v=qSbomf_16FU
C de c 2016.

Risto Mejide entrevista Cristóbal Colón.
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=79VSS-wJ7Yc

1

Intenta recordar l’embolcall dels nostres iogurts. En algun lloc diu que els fan persones que
tenen una discapacitat intel·lectual o un trastorn mental? Has entès per què?

Resposta
https://www.youtube.com/watch?v=zVzVpff3s_Q&t=3s

2

Has entès per què ens agrada tant que ens visiteu?

Resposta
https://www.youtube.com/watch?v=M3YNl6GFYaw&t=2s

